AnexoV

Referência: BICV_TCNP_20190206

Contrato-Quadro
Banco Interatlântico, S.A, Sede Social Av. Cidade Lisboa CP 131-A Praia, Tel: 2614008, bi@bi.cv, Capital Social 1.000.000.000 CVE, Reg. 19/1999/06/08 Grupo Caixa Geral de Depósitos

N.º Entidade
Transmissão de Ordens de Transferências por Meios de Comunicação Não Presenciais
ENTRE:
BANCO INTERATLÂNTICO, S.A., Sociedade Anónima, número de telefone para contacto 261 40 08, número de identificação fiscal
200129775, com sede na Avenida Cidade de Lisboa - Praia, matriculada na Conservatória do Registo Comercial e Automóvel da
Praia, sob o número de matrícula 719, com o capital social de mil milhões de escudos Cabo-Verdianos, adiante designado também
por BI ou PRIMEIRA CONTRAENTE, aqui representado por, ______________________________________________na qualidade de
, com poderes para o ato,
E
____________________________________________________________________, Sociedade ___________________________________,
número

de

telefone

para

contacto

__________,

número

identificação

fiscal

__________,

com

sede

_______________________________________________, matriculada na Conservatória do Registo Comercial e Automóvel
_____________________, sob o número de matrícula _______, com o capital social de ____________ de escudos Cabo-Verdianos,
adiante designada também por ______________________________________ ou SEGUNDA CONTRAENTE, neste ato devidamente
representada por ___________________________________________________ e por
qualidade de

,

e

, na

de

,

respectivamente com poderes para o ato;
e em conjunto, com a Primeira Contraente, designadas por Partes,

Considerando que:
A)

Entre a Primeira e a Segunda Contraente foi celebrado o Contrato de Abertura de Conta e Prestação de Serviços, que se

rege pelas respetivas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços, pela Ficha de Informação Normalizada
aplicável à conta de base objeto do contrato e pelas demais condições particulares fixadas pelas Partes (doravante, apenas, Contrato
de Abertura de Conta);
B)

Sem prejuízo do disposto no Contrato de Abertura de Conta, as Partes pretendem definir e regular os termos e condições

em que poderão ser transmitidas pela Segunda Contraente, e recebidas pela Primeira, Ordens de Transferência, por determinados
Meios de Comunicação Não Presenciais aqui especificamente determinados;
É, livremente e de boa-fé, celebrado o presente Contrato-Quadro, que se rege pelos Considerandos anteriores e pelas cláusulas
seguintes:
Cláusula 1.ª – Declarações e Garantias

b) A assinatura do Contrato-Quadro e o cumprimento de

1. A Segunda Contraente declara e garante expressamente

todas as obrigações dele emergentes não necessitam de

ao BI que: se encontra regularmente constituída e

qualquer autorização, interna ou externa, que não tenha

devidamente registada, ao abrigo das leis aplicáveis;

sido devidamente obtida, não infringem os respetivos

a) Possui plena capacidade para o exercício da sua
Refª BICV_TCNP_20190206

de

atividade, que a mesma é desenvolvida de acordo com a

estatutos ou quaisquer compromissos assumidos, nem
qualquer lei ou regulamento aplicável;

legislação em vigor e que a finalidade do presente

c) Não se verifica qualquer obstáculo legal ou de qualquer

Contrato-Quadro se insere no quadro normal do seu

outra natureza, que possa comprometer a finalidade do

objeto social;

Contrato-Quadro;
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Nr entidade
d) Os seus representantes têm os poderes necessários e

2. As Partes acordam que os endereços de correio eletrónico

bastantes para a obrigar validamente, sem carecerem de

e os números de fax constantes do Anexo ao presente

quaisquer

relativas à

Contrato-Quadro, são os únicos Meios de Comunicação

autorizações

ou ratificações

legislação

Não Presenciais permitidos para a transmissão pela

aplicável e aos seus estatutos, que, se necessários, não

Segunda Contraente e receção pela BI de Ordens de

hajam sido devidamente obtidos.

Transferência, ao abrigo do presente Contrato-Quadro.

celebração

do

Contrato-Quadro

face

à

2. Todas as declarações e garantias constantes do número

3. Desde que verificadas as condições previstas no presente

precedente são da essência do presente Contrato-Quadro

Contrato-Quadro e no Contrato de Abertura de Conta, as

e constituem base da decisão de contratar por parte do BI.

Ordens de Transferência são executadas pelo BI, com
dispensa de receção do original do respetivo documento

Cláusula 2.ª – Definições
Para os efeitos previstos no presente Contrato-Quadro, as
expressões abaixo indicadas e utilizadas no texto em maiúsculas
têm o significado que de seguida lhes é atribuído:

escrito contendo a Ordem de Transferência.
4. Na falta de disposição em sentido contrário no presente
Contrato-Quadro, aplicam-se as cláusulas, prazos e
procedimentos previstos no Contrato de Abertura de Conta

a) Contrato de Abertura de Conta: as Condições Gerais de

em vigor entre as Partes, em especial o previsto nas

Abertura de Conta e Prestação de Serviços, a Ficha de

respetivas Condições Gerais quanto à realização de

Informação Normalizada aplicável à conta de referência

transferências.

objeto do Contrato e as demais condições particulares

5. Ficam expressamente excluídas do âmbito de aplicação do
presente Contrato-Quadro as demais operações bancárias

fixadas pelas Partes;
de

e as ordens de transferência transmitidas pela Segunda

movimentação a débito, de uma das contas de depósito à

Contraente (i) a partir de contas bancárias não listadas no

ordem listadas no Anexo ao presente Contrato-Quadro,

Anexo, e/ ou (ii) com recurso aos restantes canais

transmitida ao BI pela Segunda Contraente, através dos

disponibilizados pelo BI, designadamente, mas sem limitar

seus legais representantes ou voluntários, para crédito

a utilização de impressos próprios em atendimento ao

numa conta aberta junto do BI ou de uma outra instituição

Balcão, o BIn@net Empresas, as caixas automáticas da

de crédito, nacional ou estrangeira, em nome da Segunda

rede Vinti4.

b) Ordem

de

Transferência:

qualquer

instrução

Contraente ou de um terceiro Beneficiário, observados os
formalismos decorrentes do Contrato de Abertura de
Conta e do presente Contrato-Quadro;
c) Meios de Comunicação Não Presenciais: qualquer meio
que possa ser utilizado para a transmissão de Ordens de
Transferência e que não envolva a presença física e
simultânea da Segunda Contraente e da BI, sendo que
para os efeitos previstos no presente Contrato-Quadro
apenas são admissíveis como Meios de Comunicação
Não Presenciais, o fax ou a mensagem de correio
eletrónico, nos termos e condições indicados infra.

Cláusula 4.ª – Ordens de Transferência e Execução
1. As

Ordens

de

Transferência

devem

identificar

obrigatoriamente os seguintes elementos: (i) o número da
conta da Segunda Contraente onde deve ser efetuado o
lançamento a débito, (ii) número de conta do Beneficiário,
no caso de transferência interna ou o IBAN do Beneficiário
no caso de interbancária nacional, (iii) o IBAN, BIC/SWIFT
e

morada

completa do Beneficiário,

no

caso

de

transferência interbancária internacional, (iv) o nome do
Beneficiário, (v) a moeda, se diferente da moeda da conta
a debitar, observando-se neste caso o que está previsto no

Cláusula 3.ª – Objeto

Contrato de Abertura de Conta e (vi) o montante por

1. O presente Contrato-Quadro tem por objeto a transmissão,

extenso a transferir.

por uma ou mais vezes, de Ordens de Transferência, pela

2. As Ordens de Transferência deverão, ainda, conter de

Segunda Contraente, ao BI, através de documento pdf

forma legível a identificação da Segunda Contraente,

enviado em anexo à mensagem de correio eletrónico, ou

incluindo a designação social e o número de identificação

por fax, a partir de, e com destino a um dos endereços de

fiscal/de pessoa coletiva, e, ainda, mostrar-se datadas e

correio eletrónico ou números de fax listados no Anexo.

assinadas pelas pessoas que representem a Segunda
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2/7

Refª BICV_TCNP_20190206

Banco Interatlântico, S.A, Sede Social Av. Cidade Lisboa CP 131-A Praia, Tel: 2614008, bi@bi.cv, Capital Social 1.000.000.000 CVE, Reg. 19/1999/06/08 Grupo Caixa Geral de Depósitos

Nr entidade
Contraente, nos termos e condições constantes da ficha de

Transferência e que sejam enviados pelos Meios de

assinaturas da respetiva conta.

Comunicação Não Presenciais, nem o cumprimento das

3. Não serão consideradas para execução pelo BI as Ordens

obrigações legais a que o BI se encontra adstrito,

de Transferência (i) que não contenham todos os

designadamente, mas sem limitar, em matéria de

elementos identificados nos números 1) e 2) supra, (ii) que

prevenção de branqueamento de capitais e financiamento

não se mostrem devidamente assinadas, (iii) que

do terrorismo e legislação cambial.

apresentem modificações, emendas ou rasuras, (iv)
aquelas sobre as quais haja dúvidas ou suspeitas, a livre
critério do BI, a respeito da respetiva licitude, autenticidade
e/ou segurança.
4. A verificação de qualquer das situações previstas no
número antecedente é fundamento de recusa de execução
das Ordens de Transferência, disso devendo o BI dar
conhecimento à Segunda Contraente, através de um dos
endereços de correio eletrónico ou números de fax listados
no Anexo.
5. Havendo dúvidas ou suspeitas por parte do BI a respeito
da licitude ou autenticidade da Ordem de Transferência
transmitida, o BI pode exigir, embora a tanto não se
encontre obrigado, nem tal lhe possa ser a qualquer título
exigido

ou,

por

ação

ou

omissão,

qualquer

responsabilidade imputada, a entrega de documento
original, em suporte de papel, escrito e assinado pelas
pessoas com poderes de movimentação.
6. As Ordens de Transferência transmitidas nos termos do
presente Contrato-Quadro não poderão ser revogadas pela
Segunda Contraente depois de rececionadas pelo BI,
sendo por isso irrevogáveis, com excepção das Ordens de
Transferência agendadas para momento posterior, em que
a revogação pode ocorrer até ao final do dia útil anterior à
data acordada.
7. As Ordens de Transferência consideram-se recebidas pelo
BI, nos termos do presente Contrato-Quadro, verificados
os

seguintes

requisitos

cumulativos:

(i)

quando

transmitidas pela Segunda Contraente de acordo com os
Meios de Comunicação Não Presenciais aqui previstos, (ii)
contenham todos os elementos previstos na presente
Cláusula, (iii) sejam remetidas em dia em que o BI se
encontre aberto ao público e até às 15 horas e (iv) haja
confirmação pelo BI da receção da mensagem de correio
eletrónico ou do fax enviados pela Segunda Contraente.

Cláusula 5.ª – Responsabilidade e Convenção de Prova
1. Os dados e informações incluídos nos documentos que
contenham Ordens de Transferência dirigidos ao BI são da
exclusiva responsabilidade da Segunda Contraente, e
sobre o BI não incide nenhum dever de confirmar ou
verificar a identidade do remetente, nem a autenticidade ou
a exatidão das Ordens de Transferência, para além do que
aqui se encontra expressamente previsto.
2. Sem prejuízo da observância dos deveres de conferência,
por semelhança, da conformidade das assinaturas apostas
nos

documentos

Transferência,

que

estas

contenham
consideram-se

as

Ordens

autorizadas

de
e

efetuadas pela Segunda Contraente, e são da sua
exclusiva responsabilidade, quando transmitidas através
de um dos Meios de Comunicação Não Presenciais, salvo
se esta tiver previamente comunicado ao BI qualquer
situação de utilização não consentida, autorizada ou
fraudulenta de um dos Meios de Comunicação Não
Presenciais.
3. As Partes acordam que as Ordens de Transferência
transmitidas pela Segunda Contraente através dos Meios
de Comunicação Não Presenciais aqui convencionados,
observados os deveres de conferência previstos supra,
consideram-se da autoria daquela, quando remetidas para
e recebidas nos endereços de correio eletrónico e/ou
números de fax constantes do Anexo, tendo as mesmas a
força probatória que é estabelecida na lei para os
documentos particulares assinados com reconhecimento
notarial.
Cláusula 6.ª – Obrigações do BI
O BI obriga-se, sem prejuízo dos demais deveres que sobre
ele emergem do Contrato de Abertura de Conta, a:
a) Atuar em conformidade e a executar as Ordens de

8. O previsto no presente Contrato-Quadro não prejudica os

Transferência que lhe vierem a ser transmitidas ao abrigo

procedimentos internos a observar pelo BI na conferência,

do presente Contrato-Quadro, desde que efetuadas em

por semelhança, da conformidade das assinaturas apostas

estrita observância dos procedimentos aqui definidos;

nos

documentos

que

contenham

as

Ordens

de
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b) Manter confidencial todos os termos do presente
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Contrato-Quadro.

2. O débito referente aos encargos previstos no número
anterior será efectuado na conta da Segunda Contraente,
pelo BI, na data de lançamento.

Cláusula 7.ª – Obrigações da Segunda Contraente
1. Para além das demais obrigações previstas no presente
Contrato-Quadro e, bem assim, no Contrato de Abertura de
Conta, obriga-se a Segunda Contraente:
a) A manter atualizados e funcionais os Meios de
Comunicação Não Presenciais indicados no Anexo;
b) A garantir a segurança dos Meios de Comunicação Não
Presenciais, não permitindo o seu acesso ou utilização

3. Correm por conta da Segunda Contraente todas as
despesas e encargos, designadamente mas sem limitar de
natureza fiscal, emergentes da celebração e execução do
presente Contrato-Quadro, bem como as despesas
judiciais e extrajudiciais em que a BI possa incorrer para
garantia e cobrança dos seus créditos, incluindo as
administrativas e as relativas a advogados e solicitadores.
Cláusula 9.ª – Duração, Resolução e Denúncia

por terceiros não autorizados;
c) A comunicar imediatamente ao BI, sem atrasos, qualquer

1. O presente Contrato-Quadro entra em vigor na data da

facto, situação ou ocorrência que envolva ou possa

respetiva assinatura e é válido pelo período de 1 (um) ano,

envolver a utilização abusiva, não consentida ou não

sendo renovado automática e sucessivamente, por iguais

autorizada dos Meios de Comunicação Não Presenciais;

períodos, salvo oposição à renovação por qualquer uma

d) A manter a conta bancária onde devem ser efetuados os

das Partes, através de carta registada com aviso de

lançamentos a débito, devidamente provisionada para o

receção com uma antecedência de 30 (trinta) dias em

efeito.

relação ao termo do prazo que estiver em curso.

2. A não verificação do disposto na alínea d) do número

2. Sem prejuízo das indemnizações devidas nos termos

de,

gerais do Direito, qualquer das Partes poderá proceder à

legitimamente, não executar as Ordens de Transferência,

resolução do presente Contrato-Quadro quando se

procedendo à respetiva rejeição.

verifique ter havido da outra Parte incumprimento grave

antecedente

confere

ao

BI

a

possibilidade

3. Caso o BI execute as Ordens de Transferência nos termos

e/ou reiterado de uma ou mais das obrigações dele

ordenados e o respetivo débito na conta da Segunda

decorrentes, notificando para o efeito, por escrito, a parte

Contraente origine um saldo devedor, obriga-se a Segunda

faltosa.

Contraente ao respetivo pagamento imediato, sem prejuízo

3. Qualquer das Partes poderá denunciar, livremente, o

de serem devidos juros à taxa praticada pelo BI para os

presente Contrato-Quadro, desde que o faça por escrito e

saldos devedores em contas à ordem, divulgada ao

com, pelo menos, 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias de

público, pelos meios em uso.

antecedência em relação à data indicada para a produção

4. No caso de não se mostrar possível o pagamento integral
dos créditos emergentes do presente Contrato pelo meio
indicado no número anterior, fica igualmente o BI

de efeitos dessa denúncia, consoante a mesma seja
promovida

pelo

BI

ou

pela

Segunda

Contraente,

respetivamente.

autorizado a debitar pelo valor dos montantes em dívida e,

4. Verificando-se a cessação do presente Contrato-Quadro,

independentemente de declaração, quaisquer outras

por qualquer causa, a Segunda Contraente mantém-se

contas existentes em nome da Segunda Contraente de que

responsável

o BI seja depositário.

decorrentes das Ordens de Transferência transmitidas ao

pelo

cumprimento

das

obrigações

BI nos termos aqui consignados, e bem assim por aquelas
Cláusula 8.ª – Remuneração e Encargos
1. Pela prestação dos serviços objeto do presente Contrato-

que sejam rejeitadas ou devolvidas na vigência do
presente contrato.

Quadro, a Segunda Contraente obriga-se a pagar ao BI, as
comissões e encargos que constem do preçário que estiver

Cláusula 10.ª – Alterações

em cada momento em vigor, autorizando a Segunda

1. A alteração de qualquer um dos elementos constante do

Contraente o BI a debitar os valores devidos nos termos

Anexo deve ser efetuada mediante a subscrição e

constantes do Contrato de Abertura de Conta.

assinatura presencial, ao balcão, de novo Anexo, que
substituirá, na íntegra, o anterior Anexo ou qualquer outro

“Porque a Sustentabilidade nos preocupa, este é o novo papel do Banco Interatlântico.”
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Nr entidade
que haja sido elaborado na vigência do presente Contrato-

Parte; (c) cheguem ao conhecimento de uma das Partes

Quadro.

por uma terceira parte, e que não esteja abrangida pelo

2. A substituição referida no número antecedente produzirá

dever de sigilo em relação ao uso ou transmissão; (d)

efeitos no prazo de 3 (três) dias úteis relativamente à data

sejam ou se tornem do conhecimento público, sem que tal

da subscrição do novo Anexo.

seja imputável à parte que toma conhecimento; ou (e) não
estejam abrangidas pelo dever de sigilo, por uma das

3. As demais alterações ao presente Contrato-Quadro,

partes ter exonerado a outra.

apenas poderão ser feitas mediante acordo expresso, por
escrito, das Partes.

Cláusula 13.ª – Proteção de dados

Cláusula 11.ª – Cessão de Créditos e Cessão da posição

1.

Os dados constantes do presente Contrato serão

contratual

processados informaticamente e destinam-se ao uso

1. A Segunda Contraente, desde já, concede ao BI, de forma

exclusivo do BI, para efeitos, designadamente, da

definitiva e irrevogável, autorização prévia à cessão, total

administração,

ou parcial, uma ou mais vezes, dos créditos do BI

correspondentes operações.

emergentes da execução do presente Contrato-Quadro,

2.

fiscalização

e

execução

das

Os titulares dos referidos dados, desde já, autorizam a sua

para terceira ou terceiras entidades. A cessão dos créditos

comunicação a empresas do Grupo Caixa Geral de

será eficaz, relativamente à Segunda Contraente a partir

Depósitos e, ainda, no caso de o crédito relativo ao

da data da respectiva notificação.

presente Contrato-Quadro vir a ser cedido no âmbito de

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a Segunda

um processo de titularização à respetiva entidade

Contraente autoriza desde já, de forma definitiva e

cessionária e ou gestora, qualquer que ela seja,

irrevogável, o BI a revelar, por uma ou mais vezes, a

garantindo o BI a sua confidencialidade bem como a sua

terceiras entidades interessadas na cessão, total ou

utilização em função do objeto social das mencionadas

parcial,

empresas e entidades e de modo não incompatível com

dos

respetivos

créditos,

no

âmbito

das

as finalidades determinantes da recolha.

negociações que venham a realizar-se e da respetiva
implementação, quaisquer informações e documentos

3.

A autorização prevista no número anterior é extensiva,

respeitantes aos contratos celebrados entre a Segunda

ainda, aos casos de transmissão do crédito, a qualquer

Contraente e o BI.

título, para efeitos de emissão de obrigações hipotecárias,
a entidades previstas na respetiva legislação.

3. Nenhuma das Partes pode ceder a sua posição neste
Contrato-Quadro, total ou parcialmente, a terceiros, sem o

4.

adicional, ainda que por via indireta, destinada a atualizar

consentimento prévio e expresso por escrito da outra parte.
Cláusula 12.ª – Confidencialidade
1. O BI compromete-se a manter estritamente confidencial
qualquer informação comercial, financeira, técnica que seja
trocada entre as Partes, por meio escrito ou oral, que seja

O BI fica autorizado, também, a recolher informação
ou a complementar os mesmos dados.

5.

Os interessados poderão aceder às informações que lhes
digam respeito, constantes da respetiva base de dados,
bem como solicitar a sua correção ou atualização.

assinalada ou não como confidencial, no decurso das

Cláusula 14.ª – Sigilo e Segurança de Informação

negociações e/ ou execução do presente Contrato-Quadro,

1. A relação do BI com a Segunda Contraente pauta-se pela

enquanto mantiver relações comerciais com a Segunda

observância de uma estrita confidencialidade, segurança e

Contraente e após cessação do presente Contrato.

proteção de informação e pelo cumprimento dos deveres

2. Não são consideradas informações confidenciais as

que sobre si impendem, através da implementação de

informações que: (a) sejam já do conhecimento de uma das

procedimentos e adoção das diretrizes, recomendações e

Partes, antes que sejam dadas a conhecer pela outra

boas práticas em matéria de segurança da informação e

Parte; (b) tenham chegado ao conhecimento de uma das

proteção de dados sensíveis, nomeadamente de não

Partes, independentemente de terem tido conhecimento

revelar ou utilizar informações sobre factos ou elementos

das mesmas no seguimento de pesquisas próprias, sem

respeitantes à Segunda Contraente, a não ser mediante

que tenha sido utilizada a informação confidencial da outra

autorização da mesma ou quando a lei a obrigue.
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2. O BI deve ainda tomar todas as medidas técnicas e

Cláusula 16.ª – Nulidade do Contrato-Quadro

organizacionais necessárias à segurança dos dados por si

No caso do presente Contrato-Quadro vir a ser, qualquer que

guardados, utilizados e armazenados. Deve, em especial,

seja o motivo, julgado nulo, no todo ou em parte, as Partes

proteger os sistemas de processamento de dados por si

obrigam-se a praticar todos os atos e a celebrar todos os acordos

utilizados contra o acesso de pessoas não autorizadas,

necessários e suficientes para alcançarem o mesmo resultado,

bem como contra ataques, independentemente da sua

sem verificação dos vícios que tenham determinado a nulidade

natureza, pelos próprios colaboradores ou terceiros ou

ou anulação do presente Contrato ou de alguma das suas

ainda contra destruição ou perdas acidentais.

cláusulas.
Cláusula 17.ª – Foro Convencional

Cláusula 15.ª – Força Maior
1. Sempre que ocorra, durante a vigência do ContratoQuadro, acontecimento ou facto considerado como caso

1. O presente Contrato-Quadro rege-se pela Lei CaboVerdiana.

de força maior e que impeça o cumprimento pontual por

2. Para todas as questões emergentes da interpretação,

qualquer das Partes das suas obrigações nas datas e

aplicação, validade e execução do presente Contrato, as

prazos contratualmente fixados, será o prazo para aquele

Partes elegem o foro da Comarca da Praia, com expressa

cumprimento adiado pelo período correspondente ao

renúncia a qualquer outro.

atraso daí resultante, sem prejuízo de as Partes
desenvolverem todos os esforços possíveis para minimizar
as consequências do evento.
2. As Partes não serão responsáveis pelo incumprimento das
suas obrigações, no caso de este resultar de um caso de
força maior, considerando-se como tal, designadamente,
os atos da natureza, imprevisíveis e inevitáveis, os
desastres naturais, tais como terramotos, inundações
catastróficas e ciclones, os atos de guerra ou terrorismo,
os incêndios catastrófi- cos, as epidemias e radiações
atómicas, bem como todos os factos que estejam fora do
controlo

das

Partes

e

que

tornem

impossível

o

cumprimento de qualquer obrigação na forma e prazo
acordados.
3. A Parte que deseje invocar o caso de força maior avisará,
por escrito, a outra Parte logo que tenha conhecimento do
evento, fazendo prova da ocorrência deste e dos seus
eventuais efeitos sobre o cumprimento dos prazos
contratuais ou sobre a impossibilidade definitiva de
cumprimento de qualquer das suas obrigações.
4. As Partes não podem resolver o Contrato com fundamento

Cláusula 18.ª – Comunicações e Disposições Finais
1. As comunicações efetuadas entre as Partes ao abrigo do
presente Contrato-Quadro serão feitas através de um dos
endereços de correio eletrónico ou números de fax listados
no Anexo.
2. O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer
direito que assista ao BI no domínio do presente ContratoQuadro não importa a renúncia a esse direito, nem impede
o seu exercício posterior, nem constitui moratória ou
novação da dívida.
3. As epígrafes das cláusulas, números e alíneas, foram
incluídos por razões de mera conveniência e não deverão
ser considerados na interpretação e integração do
Contrato.
Cláusula 19.ª – Anexos
Constitui anexo ao presente Contrato, dele fazendo parte
integrante, o Anexo, contendo a Relação de Contas à Ordem

e de Meios de Comunicação não Presenciais abrangidos e
autorizados pelo presente Contrato-Quadro.

na mera ocorrência de qualquer facto previsto no número
um, salvo em caso de impossibilidade definitiva de
cumprimento ou caso a impossibilidade de cumprimento se
prolongue por um período superior a trinta dias. A
resolução será notificada mediante carta registada com

O presente Contrato-Quadro é assinado por ambas as
Partes e feito em duplicado, ficando cada uma das partes
com um exemplar.

aviso de receção dirigida à outra Parte, não havendo lugar,
neste caso, a qualquer indemnização.

“Porque a Sustentabilidade nos preocupa, este é o novo papel do Banco Interatlântico.”
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Nr entidade

_____________________________, _____ de _________________de _________.

Refª BICV_TCNP_20190206

Banco Interatlântico, S.A, Sede Social Av. Cidade Lisboa CP 131-A Praia, Tel: 2614008, bi@bi.cv, Capital Social 1.000.000.000 CVE, Reg. 19/1999/06/08 Grupo Caixa Geral de Depósitos

Pelo BI:
___________________________________________________
Pela Segunda Contraente:

(Assinatura dos representantes, reconhecida na qualidade e com poderes para o ato)

Contrato-Quadro: Transmissão de Ordens de Transferências por Meios de Comunicação Não Presencial

Anexo
Inicial

Substituição
Meios de Comunicação Não Presenciais

Fax

Endereço Eletrónico

Segunda Contraente:
Nome do Cliente __________________________________________________
Meios de Comunicação Não Presenciais

Fax

Relação de Contas à Ordem abrangidas

Contacto

pelo Presente Contrato-Quadro

telefónico

Endereço Eletrónico

Notas: - Para cada conta mencionada no quadro acima deverá ser indicado o respetivo contacto.
- Deverão ser traçados todos os campos não preenchidos.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaração em caso de substituição
Declaro (amos), para os devidos efeitos, que o presente documento substitui, na íntegra, o anterior Anexo ou quaisquer outros
que hajam sido elaborados na vigência do Contrato-Quadro, sendo o Contrato-Quadro aplicável às contas e aos meios de
comunicação indicados neste documento, a partir do terceiro dia útil seguinte à data abaixo indicada.

s
_____________________________, _____ de _________________de
_________.
Pelo BI:
___________________________________________________
Pela Segunda Contraente:
________________________________________________

_______________________________________________

(Assinatura dos representantes, reconhecida na qualidade e com poderes para o ato)

“Porque a Sustentabilidade nos preocupa, este é o novo papel do Banco Interatlântico.”
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